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«E

ίναι ντροπή να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γιου μου και
να μην τιμωρηθεί κανείς για τη δολοφονία του, εν ώρα υπηρεσίας, μέρα μεσημέρι,
εντός στρατοπέδου. Το μόνο που ζητώ είναι να
βρεθεί ο δολοφόνος και να τιμωρηθεί», δηλώνει στη Realnews ο πατέρας του αδικοχαμένου
φαντάρου Αλέξανδρου-Αθανάσιου Σαρτζή, ο
οποίος το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου 2015
βρήκε τραγικό θάνατο στο στρατόπεδο «Μυλωνάς», στον Βάλτο Ορεστιάδας. Ο κ. Αναστάσιος Σαρτζής κάνει έκκληση μέσω της «R» να
προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες νομικές
ενέργειες για την ανάσυρση της δικογραφίας
από το αρχείο αγνώστων δραστών και τη συνέχιση της διαδικασίας, αναθέτοντας την έρευνα για την ανεύρεση των δραστών σε ειδικούς
ανακριτικούς υπαλλήλους του Εγκληματολογικού της Αθήνας.
Ο Αλέξανδρος-Αθανάσιος Σαρτζής, 28 ετών,
τελειόφοιτος μηχανολόγος-μηχανικός, βρέθηκε
νεκρός την ώρα που εκτελούσε χρέη σκοπού
στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου. Περίπου τρία χρόνια μετά, η στρατιωτική Δικαιοσύνη χαρακτήρισε δολοφονία τον θάνατό του
και άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία
από πρόθεση κατά παντός υπευθύνου στρατιωτικού του Στρατού Ξηράς. «Στην αρχή όλοι
μίλησαν για αυτοκτονία, ωστόσο γρήγορα τα
δεδομένα άλλαξαν και τα στοιχεία έδειξαν ότι
πρόκειται για δολοφονία. Ο εισαγγελέας του
Στρατοδικείου Ξάνθης, στις 31 Ιουλίου 2019,
έκρινε ότι το παιδί δολοφονήθηκε από πρόθεση από άγνωστο δράστη, με αποτέλεσμα η
υπόθεση να μπει στο αρχείο», δηλώνει ο πατέρας του στρατιώτη.

Ανεπαρκής έρευνα
Ο κ. Σαρτζής εκφράζει παράλληλα την πικρία
του για τις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας
για τη δολοφονία του γιου του, κάνοντας λόγο
για ανεπαρκή έρευνα οργάνων της στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η διενέργεια της προανάκρισης πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική καθυστέρηση, με
αποτέλεσμα να απολεσθούν πολύτιμα στοιχεία,
που θα οδηγούσαν εξαρχής στο ασφαλές συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία
από πρόθεση, όπως, άλλωστε, κρίθηκε μεταγενέστερα, με τη διάταξη του στρατιωτικού εισαγγελέα Ξάνθης. «Ενδεικτικό της καθυστερη-

Ο Αλέξανδρος-Αθανάσιος Σαρτζής
πριν καταταγεί στον Στρατό

«Να βρεθεί
ο δολοφόνος
του παιδιού μου»
Ο πατέρας του
αδικοχαμένου
φαντάρου
ΑλέξανδρουΑθανάσιου Σαρτζή
δηλώνει στη
Realnews ότι το
μόνο που ζητά είναι
να βρεθεί και να
τιμωρηθεί ο δράστης

μένης ανάληψης ενεργειών είναι ότι οι καταθέσεις των
οπλιτών και αξιωματικών του στρατοπέδου “Μυλωνάς” ελήφθησαν με καθυστέρηση περίπου ενός μήνα,
χρονικό διάστημα -αν μη τι άλλο- ικανό για να εξαφανιστούν σημαντικά στοιχεία», δηλώνει ο πατέρας του
στρατιώτη και συμπληρώνει ότι καθυστέρηση υπήρξε και στη λήψη καταθέσεων από μάρτυρες που είτε
αντίκρισαν πρώτοι τον άτυχο νεαρό μετά το τραγικό
συμβάν, είτε παρακολουθούσαν τις κάμερες ασφαλείας του στρατοπέδου, είτε από άλλους φαντάρους που
διατηρούσαν φιλική σχέση μαζί του.

DNA
Σχεδόν έξι χρόνια έχουν περάσει από την τραγική δολοφονία του νεαρού στρατιώτη και η οικογένειά του

προσπαθεί ακόμα να βρει απαντήσεις. Οπως
υποστηρίζει ο πατέρας του Αλέξανδρου-Αθανάσιου Σαρτζή, το ξένο DNA που εντοπίστηκε στο άψυχο σώμα του παιδιού είναι ένα ικανό στοιχείο για να βγει η υπόθεση από το αρχείο. «Για να ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες, θα
πρέπει να εμφανιστούν νέα στοιχεία. Ωστόσο,
υπάρχουν κάποια παλιά στοιχεία, τα οποία δεν
έχουν ερευνηθεί σε βάθος και με επιστημονικό
τρόπο. Ενα από αυτά τα στοιχεία που θεωρούμε πως μπορεί να διαλευκάνει την υπόθεση και
να οδηγήσει στον δράστη της δολοφονίας είναι το ξένο DNA που βρέθηκε στο παντελόνι,
στην μπλούζα, στο χιτώνιο και στο κινητό του
γιου μου», αναφέρει ο κ. Σαρτζής, τονίζοντας
ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία, τα
οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμα για τις έρευνες.
Τα μέλη της οικογένειας του άτυχου στρατιώτη, οι γονείς του και η αγαπημένη του αδελφή, επισημαίνουν ότι, μετά από όλα αυτά τα
χρόνια, δεν έχουν ακούσει μια συγγνώμη από
τον Ελληνικό Στρατό για τη δολοφονία του δικού τους ανθρώπου εν ώρα υπηρεσίας και ζητούν να ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες, προκειμένου να ληφθούν εκ νέου καταθέσεις από
τους παρευρισκόμενους στο στρατόπεδο, και
να αποσταλεί το χιτώνιο για διερεύνηση στα
εξειδικευμένα εργαστήρια της Αστυνομίας.

